
Leer hoe jij als leidinggevende het verschil ‘maekt’

Masterclass The Future of Leadership
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Landgoed Huize Bergen - Regio Den Bosch 
MAEK Academie



Opbrengst van de Masterclass

Je krijgt dé antwoorden op de vele uitdagingen waar leidinggevenden voor staan:

▪ Hoe geef je leiding in de VUCA world (snel veranderende complexe wereld)?

▪ Hoe stuur je op talent?

▪ Hoe ga je om met de verschillende generaties op de werkvloer, 

van millennials tot senioren? 

▪ Hoe kies je de balans tussen sturing en ruimte geven?

▪ Hoe benut je diversiteit?

Voor wie

Deze masterclass is exclusief voor leidinggevenden en HR/L&D professionals die zich bezig 

houden met leiderschapsontwikkeling. 



Programma Masterclass

13.30u Ontvangst

13.45u Masterclass

▪ De transities in organisatie: van hiërarchie en macht naar verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

▪ De key trends over de veranderende rol van de leidinggevende.

▪ De 7 key leiderschapskwaliteiten waarmee jij als leidinggevende het verschil ‘maekt’.

▪ De juiste balans tussen richting en ruimte geven. 

▪ Leidinggeven aan verschillende generaties, o.a. millennials en de 50+ doelgroep.

▪ Tools en gesprekstechnieken om talent optimaal te benutten.

16.30u Borrel



MARIËLLE VAN DEN BROEK
Directeur MAEK Academie

Mariëlle is Senior organisatieontwikkelaar/trainer en 
Directeur bij MAEK Academie. Klanten noemen haar ook 
wel de verbinder tussen bedrijfskunde en menskunde.

Met een achtergrond in Economie en Organisatie 
Antropologie weet ze als geen ander hoe ze de 'harde' 
cijfermatige kant binnen organisaties verbindt met de 
mens en cultuurkant in organisaties om zo duurzame 
groei te realiseren.

Ze heeft vele leidinggevenden van zowel profit als non-
profit organisaties gecoacht en getraind en werkt ze 
samen met de internationale experts op het gebied van 
leiderschap. 



Praktische informatie 

Locatie
Landgoed Huize Bergen
Glorieuxlaan 1 
5261 SG Vught 
(regio Den Bosch) 

Aanmelden
info@maekacademie.nl



Onze Masterclasses zijn o.a. bezocht door: 



MAEK Academie – Training & Organisatieontwikkeling



www.maekacademie.nl

T 085 - 060 4675
info@maekacademie.nl


